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STANDARTINĖS E. SĄSKAITŲ GAVIMO SĄLYGOS  
Taikomos nuo 2019 m. vasario 1 d. Danske Bank A/S Estijos filiale ir Danske Bank A/S Lietuvos filiale  
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1. Tai Standartinės E. sąskaitų gavimo sąlygos. 
1.2. Vartojamos sąvokos 
Sąskaita – Banke atidaryta Kliento sąskaita, su kuria susieta 
E. sąskaita ir kuri nurodyta Prašyme. 
Prašymas – Kliento užpildytas ir pateiktas prašymas gauti 
E. sąskaitas. 
Sąlygos – šios Standartinės E. sąskaitų gavimo sąlygos. 
E. sąskaita – elektroninė sąskaita, kurią pardavėjas ar paslaugų 
teikėjas pateikia Klientui per Banką už parduotas prekes ar suteiktas 
paslaugas. E. sąskaita gali būti dalinė sąskaita, kurioje pateikiama tik 
mokėjimams atlikti reikalinga informacija, arba pilnos apimties 
sąskaita, kurioje pateikiama papildoma informacija apie parduotas 
prekes ar suteiktas paslaugas. Jei Klientas nėra sudaręs Danske 
eBanko sutarties, Klientas gali užsisakyti tik dalines E. sąskaitas. 
Bendrosios sąlygos – Banko Bendrosios sąlygos, kuriose nustatomi 
bendrieji bendravimo su klientais ir jų aptarnavimo principai bei 
procedūros, taip pat bendrosios sąlygos, taikomos sandorių tarp 
Banko ir klientų vykdymui.  
Pardavėjas – juridinis asmuo, kuris Klientui parduoda prekes ar teikia 
paslaugas ir pateikia E. sąskaitas. 
Paslaugos gavėjas – asmuo, sudaręs su Pardavėju sutartį dėl prekių 
pirkimo arba paslaugų teikimo. 
Paslaugos gavėjo kodas – unikalus identifikatorius (kliento kodas arba 
numeris, nuorodos numeris ir kt.), kurį Pardavėjas priskyrė Paslaugos 
gavėjui ir kuris leidžia nustatyti Paslaugos gavėjo tapatybę arba 
atitinkamą sutartį, pagal kurią teikiamos E. sąskaitos. 
Kitos šiose Sąlygose naudojamos sąvokos atitinka Bendrosiose 
sąlygose pateiktas sąvokas. 
Bendrosios sąlygos ir Kainynas taikomi tik tiek, kiek jie neprieštarauja 
šioms Sąlygoms. 

 
 

2. E. SĄSKAITŲ UŽSAKYMAS  
 
2.1. Kad gautų E. sąskaitas, Klientas privalo pateikti Prašymą Banko 
paslaugų teikimo vietoje arba Bankui priimtinais elektroniniais 
kanalais, arba Pardavėjui, arba E. sąskaitų tarpininkui (jei tokia 
paslauga teikiama). Pateikdamas Prašymą, Klientas sutinka, kad jam 
būtų teikiamos E. sąskaitų gavimo paslaugos pagal šias Sąlygas. 
2.2. Bankas daro prielaidą, kad Klientas turi būtinus sutikimus gauti 
E. sąskaitas (taikoma, jei Klientas nėra Paslaugos gavėjas). 
2.3. Prašyme Klientas privalo užpildyti visus laukus arba nurodyti ar 
pažymėti visus Banko prašomus duomenis, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 
2.3.1. Sąskaitos numerį; 
2.3.2. E. sąskaitos rūšį: pilnos apimties E. sąskaita arba dalinė 
E. sąskaita; 
2.3.3. Paslaugos gavėjo kodą; 
2.3.4. Pardavėjo duomenis.  
2.4. E. sąskaitoms, turinčioms skirtingus Paslaugos gavėjo kodus, 
reikia pateikti atskirus Prašymus. 
2.5. Pardavėjas gali atsisakyti pateikti pilnos apimties E. sąskaitą ir 
išsiųsti dalinę E. sąskaitą, jei Klientas nėra Paslaugos gavėjas 
atitinkamos E. sąskaitos atžvilgiu. 
2.6. Gavęs Prašymą, Bankas persiunčia jį nurodytam Pardavėjui arba 
Pardavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, arba Pardavėjo E. sąskaitų 
tarpininkui. Prašymo persiuntimas nereiškia, kad Pardavėjas privalo 
siųsti E. sąskaitas. 
2.7. Bankas turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų Bankui 
duomenis, susijusius su Pardavėjo parduodamomis prekėmis ar 
teikiamomis paslaugomis, arba duomenis, kuriuos privaloma pateikti 
pagal teisės aktus. 
2.8. Kliento pageidavimu Bankas gali siųsti informacinį el. laišką apie 
gautas E. sąskaitas. 
 
 
3. E. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS 
 
3.1. Bankas pateikia Klientui gautą E. sąskaitą, nekeisdamas jos 
turinio, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos gavimo. 
3.2. Jei Klientas turi galiojančią Danske eBanko naudojimo sutartį ir 
galiojančią banko sąskaitos sutartį, Bankas pateikia E. sąskaitas 
Klientui Danske eBanke. Klientas gali atsisiųsti tik pilnos apimties  

E. sąskaitas. Priešingu atveju Klientas gali gauti atspausdintas 
E. sąskaitas Banko paslaugų teikimo vietoje, mokėdamas Bankui 
atitinkamą mokestį pagal Kainyną. 
3.3. Esant Kliento prašymui, Bankas pateikia Klientui informaciją 
apie E.sąskaitas, gautas per paskutinius 13 (trylika) mėnesių. 
3.4. Bankas negali kontroliuoti ir neatsako už E. sąskaitose nurodytų 
duomenų tikslumą ar teisingumą, įskaitant mokėtinas sumas, taip pat 
kitą E. sąskaitų turinį, ir šiuo klausimu nenagrinėja jokių skundų. 
3.5. Bankas neatsako už E. sąskaitos pateikimą, jei ji apskritai nebuvo 
pateikta Bankui arba buvo pateikta pavėluotai. 
 
 
4. E. SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS 
 
4.1. Klientas gali apmokėti gautas E. sąskaitas Banke: 
4.1.1. vietiniu mokėjimu arba mokėjimu Banko viduje Danske eBanke. 
Klientas gali naudoti mokėjimo nurodymo ruošinį; arba 
4.1.2. automatiniu mokėjimu (jei Klientas yra sudaręs su Banku 
Automatinio E. sąskaitos mokėjimo sutartį), nustatytu atitinkamai 
E. sąskaitai. 

 
 

5. MOKESČIAI 
 
Klientas įsipareigoja mokėti Bankui Kainyne nurodytus mokesčius už 
visas su E. sąskaitų gavimu susijusias paslaugas. 
 
 
6. SĄLYGŲ KEITIMAS 
 
Bankas turi teisę vienašališkai keisti Sąlygas, Bendrosiose sąlygose 
nustatyta tvarka pranešdamas Klientui apie pakeitimus likus ne 
mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. 
 
 
7. E. SĄSKAITŲ GAVIMO PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS  
 
7.1. E. sąskaitų gavimo paslaugų teikimas pasibaigia automatiškai, 
kai Pardavėjas nebeteikia E. sąskaitų siuntimo paslaugos arba 
Sąskaita uždaroma. 
7.2. Bankas gali nutraukti E. sąskaitų gavimo paslaugos teikimą, 
Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka pranešdamas apie tai Klientui 
likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų iki nutraukimo.  
7.3. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti E. sąskaitas, 
pranešdamas apie tai Bankui per Danske eBanką ar bet kuriuo kitu 
Banko nurodytu būdu, kai Prašymas pateikiamas Bankui, arba 
informuodamas Pardavėją, kai Prašymas pateikiamas Pardavėjui. 
Bankas nedelsdamas nutraukia paslaugų teikimą. 
 


